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Kính Gởi Quý Phụ Huynh Và Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia,

Sở Giáo Dục Philadelphia cam kết cung cấp một nền giáo dục xuất sắc cho tất cả học sinh ở mọi trường học bất
cứ chúng sinh sống ở đâu. Chương trình giảng dạy mà các giáo viên giảng dạy trong lớp học và các tài liệu giảng
dạy - những công cụ mà giáo viên sử dụng để áp dụng vào chương trình giảng dạy - là những thành phần quan
trọng trong việc cung cấp nền giáo dục xuất sắc đó.

Để phù hợp với các Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ của Hội Đồng Giáo Dục, chúng tôi tin rằng học sinh của
chúng tôi xứng đáng được tiếp cận một cách công bằng chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy có chất
lượng cao, phù hợp với tiêu chuẩn để hỗ trợ các em được thành công trong học tập. Hiện tại, Sở Giáo Dục đang
trong quá trình tìm kiếm các nguồn tài liệu giảng dạy mới nhằm bổ sung cho chương trình giảng dạy đáp ứng
được văn hóa của chúng tôi về các môn học: Toán PreK -12, Ngữ Văn tiếng Anh PreK-12 (ELA), Khoa Học
PreK-12,   Phát Triển Anh Ngữ (ELD) lớp 3-12, và Tài Liệu Bổ Sung Giáo Dục Đặc Biệt K-12.

Ngoài ra, chúng tôi tin rằng phụ huynh và gia đình là những đối tác trong việc giáo dục con em họ. Vì vậy,
chúng tôi mời bạn tham gia vào quá trình lựa chọn các tài liệu giảng dạy mới của chúng tôi. Có nhiều cách để
tham gia.

● Chia sẻ phản hồi của bạn về những điều quan trọng nhất mà Sở Giáo Dục nên cân nhắc khi lựa chọn tài
liệu giảng dạy với tư cách là người tham gia tích cực vào các nhóm trọng tâm sắp tới, các cuộc thảo luận
về chiến lược, v.v. Để thể hiện sự quan tâm của bạn trong việc tham gia tích cực, vui lòng điền vào đơn
này.

● Chia sẻ phản hồi của bạn về những điều quan trọng nhất mà Sở Giáo Dục nên cân nhắc khi lựa chọn tài
liệu hướng dẫn bằng cách trả lời khảo sát này.

● Để tìm hiểu thêm về tầm nhìn của chúng tôi đối với chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy, hãy
tham dự một trong các buổi họp thông tin hàng tuần được tổ chức vào mỗi thứ tư từ 3:30 - 4:30 chiều. Để
đăng ký, hãy bấm vào đây. 

● Gặp gỡ một số nhà cung cấp tài liệu hướng dẫn tiềm năng của chúng tôi tại Buổi Gặp Gỡ & Chào Hỏi
Nhà Cung Cấp sắp tới của chúng tôi. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Giáo Dục của chúng tôi
ở số 440 N. Broad Street trong vòng ba ngày (bạn được mời tham dự bất kỳ ngày nào hoặc tất cả các
ngày).

o Thứ bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2023 (9:00 sáng - 3:00 chiều)
o Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (9:00 sáng - 1:00 chiều)
o Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 (9:00 sáng - 7:00 tối)

Trong tương lai, chúng tôi sẽ chia sẻ các cơ hội bổ sung để bạn cung cấp ý kiến phản hồi. Trong thời gian chờ
đợi, cảm ơn bạn đã dành thời gian hợp tác với chúng tôi trong việc tạo ra một nền giáo dục chất lượng cao và
xuất sắc hơn cho con em chúng ta. Sự tham gia của bạn vào quá trình này sẽ giúp Sở Giáo Dục Philadelphia đạt
được mục tiêu trở thành sở giáo dục đô thị lớn, cải thiện nhanh nhất trên toàn quốc. 

Trân Trọng,

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
The School District of Philadelphia

Translation and Interpretation Center (3/2023) Core Instructional Resources Process (Vietnamese)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP-ao3GfHlKKCDXjHyHzl5LtfwGXESVnhRQgB0xIpmFN_9mA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWIuSKklONHw3E0ZRHJ604TkxccfShDoy30mt32lQKbh59pg/viewform?usp=sf_link

